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إسرائيل تعتقل6400 فلسطيني 
خالل عام 2017م

ــت حمدونة أمس  ــات رأف ــز األرسى للدراس ــر مرك ــف مدي  كش
األول، أن سلطات االحتالل ارتكبت وفق احصائيات ما يقارب من 

6400 حالة اعتقال يف العام 2017م.
ــات تشري إىل أن  ــة إىل أن املعطيات واالحصائي ــار حمدون وأش
ــا ومداهماتها  ــت من حاالت اعتقاالته ــات االحتالل ضاعف سلط
ــة ونصب الحواجز  ــازل يف مدن وقرى الضفة الغربي الليلية للمن
والتوغالت واقتحامات جيش االحتالل، وعرب البحر وحاجز بيت 

حانون شمال قطاع غزة .
ــراءات  واإلج ــات  واملمارس ــات  االنتهاك ــذه  ه إن  ــاف  وأض  
ــن وسيلة،  ــرث م ــاج بأك ــة واحتج ــة إىل وقف ــة" بحاج "اإلرسائيلي
مطالباً املؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان بالتدخل 
العاجل لوقفها عرب رفع دعاوى دولية عىل دولة االحتالل وفضح 
ــة الديمقراطية  ــىل عليه كذب ــم الذى تنط ــذه االنتهاكات للعال ه

والحريات وحقوق اإلنسان .
 ، ــة  واإلنساني ــة  الحقوقي ــات  املؤسس ــة  حمدون ــب  وطال
ــالل لوقف  ــة ، بالضغط عىل االحت ــط الدولي ــات الضغ ومجموع
ــات االعتقال غري املربرة وبدون لوائح اتهام ، ووقف األحكام  عملي
ــواب املتناقض مع االتفاقيات  ــة، واستهداف األطفال والن اإلداري

واملواثيق الدولية والقانون الدويل اإلنساني .
ــو  ــي تدع ــاد اإلسالم ــة الجه ــت حرك ــل دع ــاق متص ويف سي
ــة يف مسريات جمعة الغضب نرصًة للقدس واألقىص يوم  للمشارك

غدا الجمعة.
ــس، شابا امام  ــالل ظهر الخمي ــوات االحت ــك اعتقلت ق إىل ذل
ــة، وادعت قوات االحتالل  ــم العسكرية شمال الضف محكمة سال
ــم اعتقاله ونقله  ــة الصنع، وت ــة يدوية محلي ــازة الشاب قنبل حي
ــول القنبلة يف  ــف مفع ــوات املختصة بوق ــت الق ــق، وقام للتحقي

املكان، دون وقوع ارضار، حسب ادعائها.

اإلفراج عن "معتقل سياسي" 
املاين يف تركيا

برلني/
ــت برلني أمس أن تركيا أفرجت عن مواطن أملاني آخر، يف  اعلن
ــة، مشرية يف الوقت  ــن تدريجي يف العالقات الثنائي ظل تحس

نفسه إىل أن سبعة غريه ما زالوا موقوفني "لدواع سياسية".
ــذا الشخص، واكتفت  ــف الخارجية االملانية هوية ه ولم تكش
ــراج غري املرشوط عن مواطن املاني سجن لدواع  بـ"تأكيد االف

سياسية يف تركيا".
ــت أنقرة أخلت سبيل أملاني آخر يف الثاني والعرشين من  وكان
ــالق رساح مرشوط ملرتجمة  ــاري، بعد أيام عىل إط ــر الج الشه

وصحافية أملانية يف ظل تحسن العالقة بني البلدين.
ــت تعتقل سبعة  ــا ما زال ــني إىل ان تركي ــارت برل ــل أش يف املقاب
ــا باالجمال يف  ــدواع سياسية"، بني 50 املاني ــن مواطنيها "ل م

سجونها.
ــورا شديدا، خصوصا  ــدت العالقات االملانية الرتكية تده وشه
ــو 2016م  ــا يف يولي ــة يف تركي ــالب الفاشل ــة االنق ــد محاول بع
ــارت انتقادات  ــي تلتها واث ــات الواسعة الت ــالت التوقيف وحم

واحتجاجات دول غربية، منها املانيا.

خبري عسكري: اإلرهابيون الذين حاولوا 
استهداف قاعدة حميميم دربتهم أمريكا

ــون  ــوف، أن تك ــيس ليونك ــرويس أليك ــري ال ــري العسك ــح الخب رج
الصواريخ، التي استخدمها مسلحون يف اإلغارة عىل قاعدة حميميم 
ــا  ــا وسلمته ــا أو أوكراني ــن بلغاري ــة م ــا السعودي ــة، اشرتته السوري

للمسلحني.
ــون املسلحون قد تلقوا  ــا رجح الخبري العسكري الرويس أن يك كم
تدريبا عىل هذه املنظومة الصاروخية يف القاعدة األمريكية يف سوريا.
ــت منظومة "بانتسري أس 1"  ــب املعلومات املتوفرة، فقد قام وحس
ــرتاض صاروخني أطلقهما مسلحون من  الروسية للدفاع الجوي باع
ــاه قاعدة حميميم الروسية، فيما سقط صاروخ  محافظة إدلب باتج

آخر بالقرب من جبلة يف محافظة الالذقية.
ــة اإلرهابيني استهداف  ــة الروسية محاول ــربت وزارة الخارجي واعت
ــزازا يهدف إىل إفشال عملية  ــدة حميميم الروسية بسوريا استف قاع

التسوية السورية وإعاقة عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري.
ــم وزارة الخارجية الروسية،  ــة الرسمية باس ــم تستبعد املتحدث ول

ماريا زاخاروفا، أن تكون هذه العملية قد ُخطط لها من قبل.
ــس االتحاد  ــاع يف مجل ــة الدف ــس لجن ــال نائب رئي ــه ق ــن جانب م
ــد تكون وراء  ــش، إن الواليات املتحدة ق ــز كلينتسيفيت ــرويس، فران ال
ــا أن هجوم  ــدة حميميم، موضح ــداف قاع ــة اإلرهابيني استه محاول
اإلرهابيني عىل "حميميم" يؤكد ما كشفت عنه وزارة الدفاع الروسية، 
ــوري لتدريب  ــف الس ــن ملطار التن ــدام واشنط ــراء استخ ــأن إج بش

اإلرهابيني ومعظمهم من الدواعش اإلرهابيني الفارين من الرقة.

بيسكوف: العالقات الحالية بني موسكو 
وواشنطن من أكرب خيبات 2017م

ــرتى  ــة ديمي ــة الروسي ــم الرئاس ــدث باس ــف املتح وص
ــو وواشنطن بانها  ــع العالقات بني موسك ــوف وض بيسك

”من اكرب الخيبات عام 2017م“.
ــاء عن بيسكوف  ــة سبوتنيك الروسية لالنب ونقلت وكال
ــن اعتبار  ــؤال إن كان يمك ــني ردا عىل س ــه للصحفي قول
العالقات الروسية االمريكية الحالية بمثابة خيبة أمل.. 

”يمكن ذلك“.
ــوف أن التحقيقات يف صلة ممثيل الرئيس  واعترب بيسك
ــأن أمريكي  ــو هي ”ش ــب بموسك ــد ترام ــي دونال األمريك
ــرضر بالعالقات  ــة يلحق ال ــه يف هذه الحال ــيل.. لكن داخ

الثنائية بني البلدين“.
ــأن هذه  ــا مرارا بش ــا رأين ــوف: ”لقد طرحن ــال بيسك وق
ــري تضخيمها  ــة لروسيا والتي يج ــا املعادي الهيستريي
ــا  ــا زلن ــدة.. وم ــات املتح ــا يف الوالي ــا ودعمه وإشعاله
ــع بالتحقيقات.. وهذا بالطبع  نستغرب استمرار الجمي
ــذه الحالة هذا  ــات املتحدة لكن يف ه ــأن داخيل للوالي ش
ــة ونحن نأسف  ــا الثنائي ــق رضرا بعالقاتن ــع يلح بالطب

لذلك“.
أن  ــرا  مؤخ ــه  ل ــح  ترصي يف  ــد  أك ــد  ق ــوف  بيسك ــان  وك
ــربز  ــدة ت ــي الجدي ــي األمريك ــن القوم ــة األم اسرتاتيجي
ــة وعدم الرغبة  ــع االمربيايل للسياسات األمريكي ”الطاب
ــادي القطب واإلرصار  ــيل عن عالم أح ــة بالتخ األمريكي

عىل عدم قبول عالم متعدد األقطاب“.
ــة تدهورا ملحوظا  ــدت العالقات الروسية األمريكي وشه
ــي األمريكيني  ــرية عىل خلفية سع ــالل السنوات األخ خ
ــون الدويل واالتفاقيات  ــة عىل العالم وخرق القان للهيمن
ــدول بهدف  ــؤون الداخلية لل ــل يف الش ــة والتدخ الدولي
تغيري األنظمة التي ال تتوافق سياساتها مع السياسات 

األمريكية ورفض روسيا لذلك.

حول العالمحول العالم

توتر  إلى  يؤدي  قد  واالمــارات  السعودية  بين  توتر فتور  إلى  يؤدي  قد  واالمــارات  السعودية  بين  فتور 

المتحدة الواليات  عن  جدا"  سيئة  "صورة  يعكس  الروسي  التدخل  في  التحقيق  إن  المتحدةترامب:  الواليات  عن  جدا"  سيئة  "صورة  يعكس  الروسي  التدخل  في  التحقيق  إن  ترامب: 

" رأي اليوم":" رأي اليوم":

ــًال عن  ــوم" نق ــة "رأي الي ــرت صحيف ذك
مصادرها أن العالقات السعودية اإلماراتية 
ــور" هذه األيام يمكن  تشهد حالة من "الفت
ــاب  انسح ــا  وربم ــر"،  "توت اىل  ــور  تتط أن 
ــذي  ــي" ال ــف العرب ــن "التحال ــارات م االم

تتزعمه السعودية ويقود الحرب يف اليمن.
ــني  ب ــات  الخالف أن  ــة  الصحيف ــدت  وأك
ــارات تتمحور حول ملفات  السعودية واالم
ــن  اليم ــىل  ع ــرب  الح ــا  بينه ــن  م ــدة  عدي
ــوان املسلمني"  ــع حركة "االخ ــات م والعالق
ــع تركيا، فيما لوحظ  والتقارب السعودي م
ــني قيادتي البلدين،  أن الزيارات املتبادلة ب
ــة ويل عهد أبو ظبي، محمد بن زايد،  وخاص
ــن سلمان،  ــد ب ــة محم ــد السعودي وويل عه

باتت نادرة يف األشهر األخرية.
ــر  تشع ــة،  الصحيف ــادر  مص ــب  وبحس
اإلمارات بحالة من القلق من التقارب الرتكي 
ــد الزيارة  ــارع الذي يجس ــودي املتس السع
ــاض رئيس  ــراً اىل الري ــا مؤخ ــام به ــي ق الت
ــم وحظي  ــيل يلدري ــن ع ــي ب ــوزراء الرتك ال
ــة حيث اجتمع بامللك  خاللها بحفاوة بالغ
ــز مرتني،  ــن عبدالعزي ــودي سلمان ب السع
ــاع  ــاول األوض ــق تن ــاع مغل ــا اجتم احداه
ــع  ــي م ــف الرتك ــع الضي ــة، واجتم اإلقليمي
ــن أن الزيارة كانت  ــد بن سلمان، واعل محم
ــان سيزور أنقرة  ــرة، وأن األمري بن سلم مثم

يف األيام املقبلة.
ولفتت املصادر اىل أن هذا التقارب الرتكي 
السعودي يأتي يف وقت تشهد فيه العالقات 
ــر، اثر الهجوم  ــة اإلماراتية ذروة التوت الرتكي
ــب طيب  ــي رج ــس الرتك ــه الرئي ــذي شن ال
ــة اإلماراتي  ــر الخارجي ــىل وزي ــان ع أردوغ

عبدالله بن زايد اثر اعادته تغريدة وصفت 
ــن  ــري الدي ــي خ ــري العثمان ــد العسك القائ
ــة آثار  ــورة، برسق ــة املن ــم املدين ــا، حاك باش
إسالمية ونقلها اىل تركيا وارتكابه مجازر يف 

حق السكان.
وقد وجه اردوغان رسالتني اىل السعودية 
ــة الحالية  ــاء جولته االفريقي واالمارات اثن
التي شملت دوال عدة مثل السودان وتشاد 
ــات عسكرية  ــد خاللها اتفاق ــس، وعق وتون
ــا توقيع معاهدة  ــة واقتصادية، ابرزه وامني
ــدة عسكرية يف  ــة قاع ــودان بإقام ــع الس م
ــىء  للشواط ــة  املقابل ــن"  "سواك ــرة  جزي
ــر األحمر،  ــىل البح ــة ع ــة والسعودي اليمني

ــب السلطات املرصية  ــر الذي أثار غض االم
ــالت إعالمية  ــذا الغضب يف حم ــس ه وانعك
ــة عىل السودان وحكومة الرئيس عمر  رشس
البشري، بينما لم يظهر أي رد فعل سعودي 
ــد هذه الخطوة، بل ما حدث هو العكس،  ض

عىل ما جاء يف صحيفة "رأي اليوم".
ــس  ــة الرئي ــة إن "رسال ــول الصحيف وتق
ــه  شن يف  ــت  تمثل ــة  السعودي اىل  ــان  اردوغ
ــىل الرئيس السوري بشار األسد،  هجوماً ع
ــه برحيله كأي  ــه باإلرهاب، ومطالبت واتهام
ــذه  ه ــت  وتزامن ــا،  سوري يف  ــالم  للس رشط 
ــم للرياض،  ــارة يلدري ــدء زي ــة مع ب الرسال
ــة اىل االمارات ومرص معا،  أما رسالته الثاني

ــري الرتكي  ــق النفوذ العسك فكانت يف توثي
ــدة تركية يف جزيرة  ــودان، وبناء قاع يف الس
"سواكن"، وارسال دفعه من القوات الرتكية 
ــن" ستكون قريبة  ــر، وقاعدة "سواك اىل قط
من قواعد عسكرية اماراتية يف جزر اريرتية 

ويمنية".
ــارب  التق أن  اىل  ــة  الصحيف ــارت  وأش
ــؤدي اىل مصالحة  ــد ي ــودي الرتكي ق السع
ــذي سيؤدي اىل  ــة، االمر ال ــة قطري سعودي
ــظ أن الهجوم  ــا لوح ــارات، بينم ــزل االم ع
ــىل السعودية خفت  ــري ع ــي القط اإلعالم
حدته، بينما تصاعد ضد االمارات، واتبعت 
قطر اسرتاتيجية يف بداية االزمة الخليجية 
ــة،  ــع السعودي ــدام م ــب الص ــاول تجن تح
ــن  ــارات، ولك االم ــىل  ــات ع الهجم ــز  وتركي
ــة، بتقوية  ــذه الخط ــة أحبطت ه السعودي
ــف هجماتها  ــارات، وتكثي ــا مع االم تحالفه
عىل قطر، وتأسيس لجنة التعاون اإلماراتية 
ــري  والعسك ــي  األمن ــاون  للتع ــة  السعودي
ــاون الخليجي يف  ــواة بديلة ملجلس التع كن

مطلع الشهر الحايل.
ــن داخل االمارات أفادت وفق  ترسيبات م
ــا يف الحكم  ــأن هناك جناًح ــوم" ب "رأي الي
ــاه تخفيف حدة  ــط بإتج ــي يضغ يف ابوظب
ــن  ــث ع ــة، والبح ــع السعودي ــف م التحال
ــرب  ــن ح ــاب م ــؤدي اىل االنسح ــارج ت مخ
ــور االماراتي املرصي يف  اليمن، وتعزيز املح
مواجهة التقارب السعودي الرتكي املتبلور.

وتؤكد مصادر خليجية للصحيفة أن هذا 
ــرصي) ينمو ويقوى  ــور (االماراتي امل املح
ــات  ــاب العالق ــىل حس ــارع ع ــل متس بشك

التحالفية السعودية اإلماراتية.

واشنطن/
ــب  ــد ترام ــي دونال ــس األمريك الرئي ــن  أعل
ــالت  ــة التدخ ــق يف قضي ــس أن التحقي الخمي
ــات الرئاسية  ــة يف االنتخاب ــة املحتمل الروسي
ــام 2016 "يعكس  ــت ع ــي أجري ــة الت األمريكي
ــات املتحدة،  ــن الوالي ــدا" ع ــة ج ــورة سيئ ص

حسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".
ــب متحدثا إىل الصحيفة إنه عىل  وقال ترام
ــاص روبرت مولر الذي  قناعة بأن املدعي الخ

يقود التحقيق سيقوم بعمله بانصاف.
ــذا الترصيح بعد أن شّن مسؤولون  ويأتي ه
يف الحزب الجمهوري يف اآلونة األخرية حمالت 
ــه ودعوا اىل  ــوا يف مصداقيت ــر وشكك ــد مول ض
ــا اجراء  ــون مكلف ــاص آخر يك ــدع خ ــني م تعي

التحقيق يف قضية االنحياز ضد ترامب.
ــث لصحيفة "نيويورك  وقال ترامب يف حدي
ــذي يجريه  ــىل التحقيق ال ــا ع ــز" تعليق تايم
ــر "هذا يعكس صورة سيئة جدا عن البالد  مول
ــع يسء جدا"، مضيفا أن  ويضع البالد يف موق
ــم االرساع يف انهاء  ــد أن يت ــل للبل ــن األفض "م

املسألة".
ــأن التحقيق  ــر بالقلق بش ــد أنه ال يشع وأك
ــرف" أنه لم يحصل  ــاري ألن "الجميع يع الج

تواطؤ مع روسيا.
وشدد ترامب عىل أنه "لم يكن هناك تواطؤ. 

لكن أعتقد أنه (مولر) سيكون منصفا".
ــرر الرئيس األمريكي  وبحسب الصحيفة، ك
قوله ان االتهامات بالتدخل الرويس اخرتعها 
ــي  وه ــي  الديموقراط ــزب  الح يف  ــون  مسؤول
ــة املرشحة  ــر هزيم ــة" لتربي ــة"، "ذريع "حيل
الديموقراطية هيالري كلينتون يف االنتخابات 

الرئاسية.
ونأى ترامب بنفسه عن بول مانافورت الذي 
ــه االنتخابية يف السباق  كان لفرتة مدير حملت
ــر يف أكتوبر 12  ــه مول ــه إلي ــايس، وقد وج الرئ
ــن ضمنها التآمر عىل الواليات  تهمة رسميا، م
املتحدة وتبييض أموال واإلدالء بإفادات كاذبة 
ــه يف الخارج،  ــن حسابات ل ــدم اإلفصاح ع وع
من غري أن يتضمن القرار االتهامي تواطؤا بني 

فريق حملة ترامب والسلطات الروسية.
ــل معي لفرتة  ــب للصحيفة "عم ــال ترام وق
ــر ونصف"،  ــد ثالثة أشه ــا أعتق ــت عىل م بلغ
ــع  م ــورت  ماناف ــات  عالق اىل  ــا  أيض ــريا  مش
ــن بينهم السناتور جون  جمهوريني آخرين م
ماكني والرئيس األمريكي السابق رونالد ريغان 

بني 1981 و1989م.

مشاهد خطفت األنظار في عام مشاهد خطفت األنظار في عام ٢٠١٧٢٠١٧م م 

ــدوان  ــة الع ــة ضحي ــة بثين ــة اليمني الطفل
ــم: تحّولت  ــرى العال ــاول أن ت ــودي تح السع
ــور (4 أعوام)، اىل  ــة محمد منص ــة بثين الطفل
ــدوان السعودي -  ــة“ تمّثل ضحايا الع ”أيقون
ــت الناجية  ــىل اليمن، بعد أن كان ــي ع األمريك
الوحيدة من عائلتها اثر قصف طريان العدوان 
ــاء يف 25 أغسطس  ــة صنع ــا يف العاصم ملنزله

2017م.
ــي تغطي جروح  ــور الطفلة، وه ــارت ص وأث
ــا، ردود فعل  ــا عىل عينه ــا وتشري بيده وجهه
ــل االجتماعي.  ــع التواص ــىل مواق ــة ع غاضب
ــم  ــم وه ــم صوره ــول العال ــداول اآلالف ح وت
ــارة نفسها التي كانت تقوم بها  يقومون باإلش

بثينة، يف إشارة لتضامنهم معها.

ــي أثارت  ــن األحداث الت ــام 2017م عىل الكثري م ــوى الع انط
ــداث  ــض األح ــي. بع ــل االجتماع ــع التواص ــىل مواق ــدالً ع ج
ــع  ــر كان ذا طاب ــا اآلخ ــانية، وبعضه ــب إنس ــت بجوان تمّتع
سيايس أو اجتماعي أو فكاهي أو وجداني. فيما ييل، نعرض 
ــطني عىل  ــذت حّيزاً من اهتمام الناش ــض الصور التي أخ لبع
مواقع التواصل خالل العام املنرصم، مع ما تحمله من دالالت 

ومعاٍن.
ــالده بعد تحرير  ــدي عراقي يرفع علم ب جن
ــن ”داعش“: يف ديسمرب 2017، أعلن  املوصل م
ــي حيدر العبادي رسمياً  رئيس الوزراء العراق
ــي ”داعش“  ــة إرهابي ــن قبض ــر بالده م تحري
ــب العراقي  ــن الشع ــات جسام م ــد تضحي بع
ــد الشعبي والحلفاء.  وقواته املسلحة والحش
ــورة جندي عراقي وهو يرفع علم  وقد نالت ص
ــاً من قبل  ــر املوصل إعجاب ــراق بعد تحري الع

رواد مواقع التواصل.

ــة االحتالل:  ــدى همجي ــدس ويتح ــي ينرص الق ــل فلسطين طف
ــارت صورة الفتى الفلسطيني املعتقل فوزي الجنیدي (14 عاماً)  أث
ــوا بتقییده وعصب  ــاً وقد قام ــن 20 جندياً إرسائیلی ــاً بأكرث م محاط
ــرب)، صدى كبرياً لدى  ــه واعتقاله وسط مدينة الخلیل (ديسم عینی
ــل االجتماعي الذين أشادوا بشجاعته يف تحدي  رواد مواقع التواص

قوات االحتالل برأس مرفوع، دفاعاً عن املسجد األقىص.

حماقة ترامب خالل القمة اآلسيوية: الرئيس األمريكي 
ــارف عليها  ــل يف أداء املصافحة املتع ــد ترامب يفش دونال
ــا (آسيان) يف   ــوب رشق آسي ــة دول جن ــة رابط ــالل قم خ
ــل  ــع التواص ــة رّواد مواق ــري سخري ــرب 2017م . ويث نوفم
ــدي  ــاك بأي ــادة يف اإلمس ــح الق ــا نج ــي. وفيم االجتماع
مجاوريهم بالطريقة الصحيحة استخدم ترامب قبضتيه 
ــن نغوين تشوان  ــس وزراء فيتنام نغوي لإلمساك بيد رئي
ــب رودريغو  ــن جان ــة املصافحة م ــع سلسل ــوك، ما قط ف

دوتريتي رئيس الفيليبني التي تستضيف القمة.

ــاة  مأس ــت  جذب ــا:  الروهينغ ــاة  مأس
ــار  أنظ 2017م  ــام  ع ــالل  خ ــا  الروهينغ
ــاد  ــن اضطه ــه م ــوا ل ــا تعرّض ــم مل العال
ــت الصورة أدناه من  وتهجري وقتل، وكان
ــاً مع حالتهم  ــور تداوًال تضامن أكرث الص

االنسانية.


